Nieuwsbrief 4
Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek
Heerlen, 4 september 2020
Geachte bewoners/belanghebbenden,
Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief van de werkzaamheden “Herinrichting Markt Oirsbeek e.o.”, welke u
informeert over de werkzaamheden in het centrum van Oirsbeek. Per twee weken sturen wij u een
nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken, voortgang en planning.
Gaslek
Enige tijd geleden is een deel van Oirsbeek geëvacueerd als gevolg van een gaslek. Tijdens onze
werkzaamheden hebben wij een gasleiding beschadigd, waarvan wij niet wisten – en ook niet konden weten
– dat deze er lag. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Wij willen u via deze brief
excuseren voor het ongemak, ook al werd dit buiten onze schuld veroorzaakt.
Fase 2, Nieuwe weg langs Markt
Dit gedeelte van het project is net voor de
bouwvak afgerond. De parkeerplaatsen zijn
bruikbaar, maar zijn alleen bereikbaar via de
Verlengde Lindelaan en u kunt de Markt niet
bereiken. Als de aanpassingen van de Markt af
zijn, dan is dit gedeelte onderdeel van het
parkeerterrein van de Markt.
Fase 6, Raadhuisstraat en pleintje
De Raadhuisstraat was al eerder af. Nu is ook het
pleintje helemaal gereed (zie foto hiernaast).
Doordat we nog bezig zijn in de Dorpstraat, blijft
de Grachttraat voorlopig nog een doodlopende
straat.
Fase 3, Dorpstraat en gedeelte Oirsbekerweg
Het vernieuwen van de riolering van deze fase is ruim over de helft. In de komende weken wordt de riolering
verder afgemaakt en wordt begonnen met het maken van de nieuwe
stoep. Als de stoep klaar is kan de weg vernieuwd worden. Tijdens
deze fase blijft de Markt bereikbaar via de oprit zoals u tot nu toe nog
gewend bent
Planning
Ondanks de kleine vertragingen her en der , zijn wij ervan overtuigd
dat we de werkzaamheden kunnen afronden zoals wij bij de start van
het werk hebben aangegeven. Voor Kerst 2020 zijn de wegen en
stoepen vernieuwd. In november verwachten wij (in ieder geval een
gedeelte van) de groenwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Afkoppelen regenwater
Binnen het project wordt het regenwater – indien mogelijk de regenwaterafvoeren – meteen afgekoppeld
van de woning en op het nieuwe ondergrondse systeem aangesloten om op die manier schoon regenwater
niet in het vuilwaterriool te laten verdwijnen.
Bereikbaarheid
Op de volgende pagina hebben we het werkvak ingetekend en de mogelijke routes voor de auto’s. Te voet
kunt u de werkvakken te allen tijde passeren.
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Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Grachtstraat
Omdat de Dorpstraat en een gedeelte van de Oirsbekerweg in uitvoering is, houden we de Grachtstraat aan
als een doodlopende weg. Fietsers en voetgangers kunnen het werk via loopschotten passeren.
Stegelenhof en Raadhuisstraat
De Stegelenhof en Raadhuisstraat is weer een éénrichtingsweg, maar let op: de richting is nu omgedraaid
ten opzichte van wat u gewend was!.
Markt
De Markt is bereikbaar via de Dorpstraat – Schoolstraat – Verlengde Lindelaan en via de Oirsbekerweg. Via de
Verlengde Lindelaan is de grote parkeerplaats niet bereikbaar.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website: www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl
Daarnaast is een omgevingsapp beschikbaar, waar deze informatie ook beschikbaar is. Via
deze app kunt u ook meteen contact opnemen met ons. U vind de app in de appstore onder
de naam Omgevingsapp. U herkent de app aan het hiernaast getoonde logo:
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